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مستقبل العالقات 
السودانية- الخليجية 

الصادق الفقيه 

العالقات  يف  جديدة  مرحلة  احلزم«  »عا�سفة  مثلت 
هي  وما  العالقات،  هذه  م�ستقبل  نقراأ  فكيف  اخلليجية،  ال�سودانية- 
يكون  لن  البحث  هذا  مو�سوع  اأن  التاأكيد  مع  ا�ستمرارها؟  مرتكزات 
يف  ُيقابل  والذي  »املا�سي«،  بكلياته  ُي�سمى  الذي  التاريخ،  ا�ستعرا�ض 
ال�سرورة  ي�سمى بخطاأ  ما  ال�سودانية- اخلليجية، جمازًا،  العالقات  �ساأن 
ال�سيا�سية، التي ربطته باإيران، واإمنا مو�سوعه: »امل�ستقبل«، اأو احلا�سر 
�سمانات  تتطلبها  التي  املرتكزات  وطبيعة  الغد،  لإيجابية  القا�سد 

ا�ستمرار هذه العالقات، وا�ستدامتها، بني الطرفني. 

( دبلوما�سي �سوداين وباحث متخ�س�ص يف الإعالم ال�سيا�سي والعالقات الدولية.  (
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ب�سكل  ُبحثت  اأن  وَنَدر  اجلاد،  املو�سوعي  للبحث  ت  ُعِر�سَ اأن  قّل  م�ساألٌة  اإنها 
العالقات،  اأثر عميق يف تعريف طبيعة هذه  ا�ستق�سائي عام، ولكنها مع ذلك ذات 
وُموؤِكدة لأهمية وجود ال�سيا�سات العملية مل�سالح الطاقات الكامنة لدى اجلانبني، التي 
عندما ُتربز نف�سها للتحليل والتقومي �سُتظِهر قوة احلاجة مل�ساألة امل�ستقبل احليوية. اإذ 
اإن مرحلة التقدم احلالية التي دخلتها العالقات، َتعِر�ُض نف�شها �شمن �شروط وظيفية 
جديدة، وتتطلب معاجلة �سيا�سية ا�سرتاتيجية متجددة، ونظرة منطقية ومو�سوعية 
كانت  مما  وعمقًا  التزامًا  اأكرث  اإعالميًا  وتناوًل  امل�سرتكة،  القت�سادية  للم�سالح 

تتعجله املعاجلات املبت�سرة يف املا�سي.

اإن العالقات ال�سودانية- الإيرانية، كمعادل حلالة املا�سي، وبني جتديد الطاقة 
قد  امل�ستقبل،  نحو  احلا�سر  خلطوات  كمحدد  اخلليجي،  ال�سوداين-  التقارب  لقوة 
اأبرزت جتليات ظاهرة انق�سام التاريخ، الذي علينا اأن ُنعيد تعريفه، لي�ص مبحاكمة مل 
تعد جمدية للما�شي، واإمنا النظر لتقارب ال�شودان مع دول اخلليج، وبالأخ�ض م�شاركة 
ال�سودان املتميزة يف »عا�سفة احلزم« والتحالف العربي الإ�سالمي الع�سكري، باعتباره 
امل�شتقبل.  جتاه  بناءة  خطوات  اإلى  توؤدي  قد  ومادي  معنوي  ودعم  قوة  نقطة  ُي�شكل 
اأما فيما يتعلق مبرتكزات ال�ستمرار وفواعل وحمركات ال�ستدامة، فقد يظهر هذا 
اأولية بديهية، ولكن بالرغم  النق�شام وكاأنه قدمي جديد، وقد يبدو للبع�ض كحقيقة 
من ذلك لي�ض هناك موقف اآخر يتعار�ض مع الجتاه العام للراأي العام احلايل، كما 

كان يتعار�ص املوقف ال�سيا�سي القدمي. 

العربي وموقعه اجلغرايف  بانتمائه  اإنه  ال�شودان تقول:  اإلى  النظرة  لقد كانت 
ال�شرتاتيجي �شروري لالأمن اخلليجي، واإنه عظيم اخلطر، يف الوقت نف�شه، اإذا دخل 
يف حتالف مع اإيران، فله �شاحل ممتد على البحر الأحمر يحاول الإيرانيون ا�شتعماله 
�شد ال�شعودية، كما �شيحاولون ا�شتغالل عمقه الأفريقي، ولطاملا اأثريت خماوف من 
حتول القارة ال�شمراء، لمتداد اإيراين عرب م�شاريع التو�شع ال�شيا�شي والقت�شادي، 
وموؤ�ش�شات الت�شيع التابعة لطهران، والتي تدخل اإلى القارة الفقرية من باب امل�شاعدات 
الداعمة ملجتمعاتها وحكوماتها اله�ّشة. لذلك، كان من ال�شروري، حتى ل تقع اأفريقيا 
فري�شة ينهكها عدد ل يح�شى من ال�شراعات، اأن يكون ال�شودان اأقوى من الآخرين 
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بدعم اأ�شقائه اخلليجيني له حتى ُيناط به اأمر ت�شكيل املناعة املطلوبة للحماية. وقد 
الذي  بالتقارب،  التدخالت  �شد  الدفاع  خطة  باتخاذ  دائمًا  تق�شي  ال�شرورة  كانت 
الن�شط يف  النخراط  كان هدُف  ولذلك  ال�شوداين- اخلليجي.  التوتر  �شبهات  ينفي 
ال�سودان م�سوؤولية  اأن يتحمل  التي يجب  ال�سبهات،  َحٍد لهذه  »عا�سفة احلزم« و�سَع 
امل�شاركة فيها مع اأ�شقائه العرب وامل�شلمني، وهذا التحديد والتجديد يف �شكل العالقة 
هو ما يعنيه امل�شتقبل، الذي يحاول الطرفان اإر�شاء اأ�ش�شه ب�شمانات الثقة املتنامية 

بينهما.

وبغ�ض النظر عما اعرتى املا�شي من عقبات التاآزر املفرت�شة بني اجلانبني، 
وقبل هذا وبعده، ُتعترب العالقات ال�شودانية- اخلليجية عميقة وقدمية مبعايري الزمان 
الدم  وترابط  الدميوغرافيا  امل�شرتك:  التاريخي  الإرث  عوامل  حددتها  اإذ  واملكان، 
وامل�شري  والأمن  اجلوار  وال�شيا�شية؛  الطبيعية  واجلغرافيا  والدين،  والثقافة  واللغة 
ال�شرتاتيجي. لذلك هنالك عديد من امل�شالح امل�شرتكة يف خمتلف املجالت، التي 
ت�شتنه�ض قوى احلا�شر، وت�شت�شرفها تطلعات امل�شتقبل، وهي من الأهمية بحيث اإنها 

يجب اأن تعمل على تعزيز عالقات التكامل بني الطرفني وا�شتمراريتها.

ال�شودانية-  العالقات  املف�شلية حول طبيعة  الق�شايا  يتناول بحثنا جملة من 
اأهمية  على  والرتكيز  احلزم«،  »عا�شفة  وبعد  قبل  �شيق؛  زمني  حيز  يف  اخلليجية، 
التعاون ال�شيا�شي والقت�شادي والأمني بني ال�شودان ودول اخلليج، وحجم التبادلت 
اأهمية  هنا،  وُنناق�ص  املختلفة.  اأبعادها  يف  العالقات  وم�ستقبل  بينهما،  امل�سرتكة 
اجلانبني،  بني  العالقات  م�شتقبل  ثم  ومن  التعاون،  هذا  يتطلبها  التي  ال�شروريات 
املجالت  خمتلف  يف  التعاون  تقوية  على  يعمل  تكامل  اإلى  لتتحول  تطويرها  وكيفية 

ال�شرتاتيجية الأخرى.

إشكالية التناظر

ِله  َت�َسكُّ يف  ُي�ْسِبه  احلزم«،  لـ»عا�سفة  تنادت  التي  الدول،  بني  يربط  الذي  اإن 
املواقف فائقة التناظر، التي متثل عامل جذب مهمًا؛ يف بعدها املادي، اأقرب لنظرية 
 ،)Superstring theory(- »ميكانيكا الكم، اأو ما ُيعرف بـ»نظرية الأوتار الفائقة
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التي حتتوي على القوى الثالث للطبيعة؛ متمثلة يف الكهرومغناطي�شية، والقوى النووية 
ال�شعيفة، والقوى النووية القوية، بينما ل حتتوي على ما جنده يف جاذبية النظرية 
الن�شبية لألربت اأين�شتاين... وهذا ما ي�شمى مب�شكلة اجلاذبية الكمية، فاأتت نظرية 
»الأوتار الفائقة« لتحل هذه املع�شلة الفيزيائية ولتزاوج بني ميكانيكا الكم والن�شبية، 
اأنهما �شحيحتان حينما نطبقهما على حدة«))(.  اأثبتتا  العلماء، لأنهما  اللتني حريتا 
فيما اأثبتت »عا�سفة احلزم« طبيعة اخل�سائ�ص الأولية للمواقف املتناظرة لل�سودان 
لة لروح الت�شامن، �شمن نظرية  ودول اخلليج، وجددت الفاعلية للقوى الأ�شا�شية املُ�َشكِّ
�شيا�شية متناغمة ميكن منذجتها ماديًا باإطار اهتزازات الأوتار فائقة التناظر، اأو هي 
والن�شجام  للتجدد  كمحاكاة  اإليها،  امل�شار  الأوتار  بنظرية  �شبيهة  العملي  ُبعِدها  يف 

والتناغم))(. 

اإلى  بالقطع  يقودنا  اخلليجية  ال�شودانية-  للعالقات  الفاعل  الَتَجُدد  وهذا 
العتقاد باأن املا�سي فعاًل هو احلا�سر، اإذا ا�ستطعنا اأن نزيل عنه املعلوم واملظنون 
واملزعوم من ال�شبهات، مبعنى اأن قدرتنا على اإعادة الرتكيب املو�شوعي للحقائق ملعنى 
الوظيفية  التناظرات  على  تعتمد  بها،  نقوم  التي  احلقائق،  لهذه  املوؤ�ش�شة  املعطيات 
من املا�شي، والقيا�ض مع العامل املحيط بنا لتحقيق الن�شجام والتناغم. وهنا، يكون 
لدينا  املتوافرة  للمعطيات  �شمولية  اأكرث  منهج  �شوغ  اإلى  الو�شول  هو  حتليلنا  هدف 
الآن، ومن ثم قدرتنا على الروؤية املب�شرة للمفاهيم املتاأتية منها لرفد امل�شتقبل. لن 
الثابتة  بخ�شائ�شها  العالقات  هذه  مو�شوع  حول  كتب  عمل  كل  اإلى  الرجوع  نحاول 
واملتاأرجحة. وقد نظن اأنه حتى لو اأن ذلك كان ممكنًا، فاإن توقعاتنا �شتظل م�شدر 
ال�شودان والدول اخلليجية.  ُيقاِرب ما توقعناه للعالقات بني  اأن يتحقق ما  اإلى  �شك 
وعلى الرغم من اأننا ن�شك يف اأن هذا التحقق �شيتطابق متامًا مع الواقع، نظرًا اإلى 
بني  وامل�شتقبلية  والتباينات احلا�شرة  ومكانًا،  زمانًا  مثل هذا؛  لتناول  الوا�شع  املدى 
الدول التي حتتل احليز املكاين، ومتغريات ال�شيا�شة يف املدى الزماين، فاإن اهتمامنا 

))( اأحمد نبيل، املجّلة العلمّية، )) مايو )اأيار( 4)0)، على الرابط التايل:
 http://www.engzenon.com/author/ahmad

))( الأوتار فائقة التناظر، املجلة العلمية، )) مايو )اأيار( 4)0)، على الرابط التايل: 
http://www.engzenon.com/2014/05/11/10942



مستقبل العالقات السودانية- الخليجية 

المسبــار6

�شين�شب على توفري تقييم نقدي ي�شعى اإلى حتديد مدى وحيز منوذجي من الأمثلة 
القابلة للتحقق.

اإن هذا التحديد املطلوب هو اأ�شبه بالطريقة الإجرائية لبحوث »علم الآثار«، 
الذي »ُيعرف لي�ض فقط من حيث كونه يهتم باملا�شي وبالتغريات الكرونولوجية، طاملا 
اأن ذلك هو يف الأ�شا�ض ف�شاء خا�ض باملوؤرخني«))(، اأي »اإنه علم يتميز باهتمامه بف�شاء 
الثقافة املادية«)4(. ومثلما يهتم علماء الآثار مبحاولة »حتقيق وعي ذاتي نقدي فيما 
يتعلق بالثقافة املادية«))(، يهدف جهدنا؛ باعتباره �شمن �شياق العلوم ال�شيا�شية، اإلى 
تقومي جملة الأو�شاع املرتتبة على احلراك الكلي للعالقات الدبلوما�شية وال�شيا�شية 
الناظمة  القوانني  وقراءة  الدول،  هذه  بني  والقت�سادية  والثقافية  والجتماعية 
احلا�شر،  م�شارات  وفق  والتوا�شل  التاريخي،  التغري  درجات  على  التعرف  لأ�شاليب 

والتكهن مبجريات الأمور يف امل�شتقبل.

لهذا، فاإن ال�شتغال بر�شم لوحة م�شتقبلية للعالقات ال�شودانية- اخلليجية، قد 
تبدو للبع�ض �شريالية، لأنها رمبا تدخل -كما يقول اإياد ح�شني عبداهلل، يف حديثه عن 
»فــن الت�شـميم ن�شـق املعــرفة املركبــة«- يف »�شياحة فكرية عميقة ت�شارك عديدًا من 
البنى الفكرية لالأن�شاق املعرفية من اأجل الك�شف عن جوانب عديدة يف بناء الثوابت 
اإحالت داخلية حترك  ال�شكلية املوزعة على حموري الزمان واملكان، وتاأ�شي�ض �شلم 
ال�شدى وتك�شف عن اخلطابات اجلمالية والوظيفية لفن الت�شميم«))(، التي يحددها 
والفنية  العلمية  باملعاين  الذي يخت�ص  الثقايف،  البناء  اأولهما:  اأ�سا�سيني،  يف جانبني 
والروحية كجزء من احل�شارة. وثانيهما: بناء ح�شاري يج�شد املعاين املادية والتقنية 
والأ�شياء، التي ن�شتعملها، والتي حتت�شن املنظومة الثقافية))(. وهذا ما نتق�سده يف 

))( ا�شتخدام التناظر الوظيفي والقيا�ض فى علم الآثار، موقع �شبكة ومنتديات قدماء، ) مايو )اأيار( ))0)، على الرابط التايل:
 http://www.qudamaa.com/vb/showthread.php?t=24548

)4( املرجع ال�سابق.

))( املرجع ال�سابق.

))( اإياد، ح�شني عبداهلل، »فــن الت�شـميم ن�شـق املعــرفة املركبــة«، اخلمي�ض )) اأغ�شط�ض )اآب( 009)، ديوان العرب، على الرابط التايل:
http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=19117

))( املرجع ال�سابق.
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هذا الطرح اإذا اعرتفنا باأن م�شطلح اخلليج هو اإ�شارة دالة على جمموع، فاإن للدول 
العربية اخلليجية امل�شماة به اأكرث من �شيا�شة خارجية جتاه ال�شودان، كما اأن لل�شودان 
روؤيته اخلا�شة يف عالقاته الثنائية واجلماعية بهذه الدول؛ على الأقل يف احلقبتني 
اللتني ميكن ح�شاب نتائجهما يف املعادلة ال�شيا�شية الثنائية واجلماعية، وهما املا�شي 
بكل  امل�شتقبل  لنا  ويبقى  املعي�شة،  حمولته  بكل  واحلا�شر  املر�شودة،  تداعياته  بكل 

�سور التطلعات املاأمولة.

استعادة الماضي

املا�شي،  من  احلا�شر  اإلى  عادت  قد  اخلليجية  ال�شودانية-  العالقات  اإن 
متجاوزة حالت التعرث كافة، ويعمل القائمون عليها على الت�شامي فوق متاري�ض الفهم 
املُْقِعد، والنطالق بها اإلى رحاب امل�شتقبل الواعد، وكاأين باجلميع يقول: اإن ما كان 
فقد م�شى، اأي »من امل�شتحيل ا�شتعادة املا�شي وم�شاكله واحتقاناته وظروفه ووراثة 
عداواته وطريقته يف النقل والعقل والنظر والتحقيق«))(، على الرغم من اأّن ال�شيا�شة 
ا�ستعادة  اأو  املا�شي«)9(،  »با�شتبدال خالفات احلا�شر بخالفات  مغرمة، فيما يبدو، 
اأننا  اإل  امل�شرتكة،  العالقات  ف�شاء  يف  براأ�شها  خالف  بادرة  اأطلت  كلما  املا�شي 
كدار�سني لل�سيا�سة والتاريخ مطالبون بالعناية باإجابة اأ�سئلة املا�سي مبنطق الإيجاب 
مل�شلحة احلا�شر، حتى ولو كانت م�شادر الإجابات متنافرة ومتعار�شة ومتناق�شة. 
وذلك بتقدير اأن معرفتنا الآن باحلقائق هي اأف�شل من �شابقاتها، وابتعادنا عن حماأة 
احلدث اأطفاأت عاطفة التاأزم يف نفو�شنا، واأن قدرتنا على تكييف اإجابات مو�شوعية 

و�شريحة هي اأكرث احتماًل مما كان اإبان فرتات التاأزم وجمايالت ال�شراع.

وهذا يحيلنا اإلى احلديث عن جملة املعرفة املتوافرة لدينا بوقائع التاريخ، اأو 
كما يقول عبدالكرمي بوهو، يف مقالة له بعنوان: »جمزوءة الو�شع الب�شري... مفهوم 
وم�شروطة  ن�شبية  معرفة  بال�شرورة  هي  باملا�شي  املعرفة  كانت  »اإذا  اإنه  التاريخ«: 
مبنهجها، فاإن القبول بهذا املعطى يجعلنا نقول با�شتحالة ا�شتعادة املا�شي كما هو، 

)(( http://www.alawan.org/article14271.html

)9( املرجع ال�سابق.
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اأو  اأثر،  لأي  الطمئنان  عدم  اإلى  التاريخ  مفهوم  يف  الفل�شفي  التفكري  يدفعنا  لذلك 
وثيقة تاريخية، ما مل نخ�شعها للنقد اخلارجي والداخلي؛ فاملوؤرخ مثاًل، ل يكفي اأن 
اأن  عليه  يرتتب  اإمنا  والريبة،  ال�شك  غبار  عنها  وينف�ض  التاريخية،  الواقعة  يحقق 
ل  الأخرية  هذه  اأن  وخ�شو�شًا  حققها،  التي  الوقائع  من  انطالقًا  التاريخ  بناء  يعيد 
حتتل مكانها يف التاريخ اإل اإذا اأدجمت يف �شياقها؛ فاحلدث التاريخي اإذن، هو واقعة 
مبنية ولي�ست معطاة«)0)(. ونحن هنا ل نتق�شد ال�شتعادة مبعناها احلريف، ول ينبغي 
لنا، واإمنا نحن مطالبون بكتابة تاريخ يعتمد وثائق اللحظة الباذخة، التي ت�شهدها 
العالقات ال�سودانية– اخلليجية، ا�شتجالء ل�شحة املواقف، وتو�شيحًا ملا ُا�شُتِبه فيه 
من م�شامينها، وت�شحيحًا ل�شوء الفهم يف مقا�شدها. وذلك، تدعيمًا لذاكرة جماعية 
تاأخذ من التاريخ ما ُيعني على احلركة ل اجلمود، وتوثق لالتفاق ل اخلالف، وتدعو 

للتعاون والتعا�شد والتكاتف والتكامل ل التفرق والنفاق وال�شقاق.

اأو  نقية،  جميعها  تكن  مل  كثرية،  مياٌه  العالقات  هذه  ج�شور  حتت  جرت  لقد 
الت اخلرطوم ببع�ض عوا�شم اخلليج تاأرجحًا م�شتمرًا يف  �شاحلة لل�شرب، و�شهدت �شِ
العقود الثالثة الأخرية، حيث ظلت العالقات تتطور اإلى اأف�شل م�شتوياتها ثم يكاد يبلغ 
التوتر فيها حد القطيعة. وقد ُبذلت على مدى ال�شنوات جهود حثيثة ما كانت تنجح 
اإل لتف�شل ثانية وثالثة ورابعة، وتعرثت م�شالح مر�شلة كثرية كان ميكن اأن توفر هي 
الأخرى �شمانات �شحة ال�شتمرار. ولكن ت�شفية ما علق بهذه العالقات من �شوائب 
وعلى  م�شى.  وقت  اأي  من  اأكرث  بادية  جناحه  واحتمالت  فقط،  الآن  مُمكنًا  اأ�شبح 
هذا الأ�سا�ص، تتحدد الرهانات املتعلقة باإعادة كتابة التاريخ، اأو ا�ستعادته، مل�سلحة 
د ا�شتح�شار اإيجابيات املا�شي لتثبيت عرى احلا�شر؛ تاأ�شي�شًا  الراهن، وبطريقة َتَعمُّ
للم�شتقبل. وميكن بذلك اأن نطمئن لالإجابة عن ال�شوؤال املطروح قدميًا وحديثًا، وهو: 
اإلى اأي مدى �شتظل املعرفة التاريخية بهذه العالقات حتديًا كبريًا يواجه فاعليتنا يف 
بناء م�سالح احلا�سر وامل�ستقبل؟)))(، اإذ اإننا على الرغم من تطور العلوم والو�شائل 
يف  ت�شري  والتي  والأحداث،  الوقائع  واأر�شفة  توثيق  على  ت�شاعد  التي  التكنولوجية، 

)0)( عبدالكرمي، بوهو، جمزوءة الو�شع الب�شري: مفهوم التاريخ، ثانوية مولي ر�شيد باأجلمو�ض، على الرابط التايل:
http://aguelmous.over-blog.com/article-46327116.html

)))( املرجع ال�سابق.
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اجتاه جتاوز احلدود اجلغرافية وال�سيا�سية للدول، ما زلنا نتناقل املرويات ال�سفاهية 
َلة لقدرتنا على النظر املو�شوعي، الذي يح�شب امل�شلحة املتاأتية من  والظنيات املَُعطِّ
التوا�شل، ل �شياعها املهدور بالنقطاع. واأحيانًا، قد تكون الإجابة ال�شحيحة هي يف 
املزيد من  لتوليد  الذهن  ُتعني على حتفيز  التي  الإ�شكالية،  الأ�شئلة  املزيد من  طرح 

الأفكار ل�سحة كل الإجابات الداعمة للعالقات.

ومثلما نحتاج اإلى �شوغ حمكمة ل�شرتاتيجية العالقات امل�شتقبلية؛ ال�شودانية- 
اخلليجية، واأ�شئلتها احلرجة واحلارقة، فاإننا -كما اأملحنا- يف حاجة اأخ�ض لإعادة 
�شوغ املا�شي، اأو فح�ض حوداثه واإحداثياته بقراءة تهذيب وت�شذيب مو�شوعية تنفي 
عنه كل انفعالت اللحظة املا�شية. ومهم جدًا اأن يبداأ الأمر بجرد خمزون »الذاكرة 
اللحظة/  اأغالط  ومراجعة  الفهم،  �شوء  اأخطاء  لت�شويب  ال�شيا�شية«  اجلماعية- 
احلدث، وتنقية انفعالت العاطفة/ القرار، وترميم هفوات وفجوات النقطاع املالزمة 
لالأزمات. وحديثنا عن الذاكرة هنا ل ينبغي اأن ُيْنَظر اإليه كتحريف للتاريخ، ول اأن 
د الإيجابيات وطرح ال�شلبيات جانبًا، بفهم اأن خمزون الذاكرة لي�ض  ُيعاب عليه َتَق�شُّ
اأن تاريخ الذاكرة اجلماعية  تاأكيد على  التاريخ، واإمنا  ْنوًا حلقائق  هو بال�شرورة �شِ

يلتقي ويفرتق مع تاريخ املوؤرخني. 

املو�سوعة  يف  للند،  اأندريه  املعروف  الفرن�شي  والفيل�شوف  املفكر  ويعّرف 
لها  معرفتنا  مع  ما�سية  حالت  ت�سرتجع  نف�سّية  »وظيفة  باأنها  الّذاكرة  الفل�سفية، 
واإمنا هو  للما�شي،  ا�شرتجاعّية  لي�ض فقط عملّية  فالتذكر  قيل،  وكما  كما�سية«)))(. 
ٍف على املا�شي مبنطق احلا�شر. هذا املا�شي من املمكن اأن يعود ويظهر  عملّية َتعرُّ
من جديد يف �شورٍة، اأو يف حركٍة، اأو يف فكرٍة، اأو حّتى يف ا�شتجابٍة عاطفّية. واأن الوعي 
من منطلق حا�شره ُي�شيطر على املا�شي، وعلى امل�شتقبل اأي�شًا. ويف هذا املعنى يقول 
الفيل�شوف الأملاين مارتن هيدغر، يف كتاب »الكينونة والزمان«: اإن الإن�شان هو »كائن 
تتعلق  نظرية  اأ�شئلة  طرح  ب�شرورة  قناعاته  لتثبيت  يعمد  الذي  الثالثة«)))(،  الأبعاد 

)))( مبحث الّذاكرة، )) فرباير )�شباط( ))0)، على الرابط التايل:
 https://philoforever.wordpress.com/2011/02/21/ 

الفينومينولوجي،  والبحث  الفل�شفة  حوليات  من  الثامن  املجّلد  �شمن   (9(( عام  مطلع  مّرة  لأّول  والزمان«  »الكينونة  كتاب  ظهر   )(((
اأ�شّد الكتب الفل�شفية للقرن الع�شرين ابتكارًا  اأحد  اإ�شراف هو�شرل، ويف الوقت نف�شه �شمن �شحب خا�ض، ولأنه  ُتن�شر حتت  والتي كانت 
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بالوجود )الأنطولوجيا(، وهي الأ�شئلة التي ترتكز اأ�شا�شًا على معنى الكينونة. اإذ اإّنه 
ي�شقط امل�شتقبل يف احلا�شر، ويدمج احلا�شر يف املا�شي، فتكون الّدميومة م�شرحًا 
للّتذّكر والّتخّيل، واأن احلا�شر يفلت با�شتمرار يف اجتاه املا�شي، لكّنه ل ي�شري من 
الطرف الآخر اإلى نهايته، فيبقى الّزمان يف حالة هروب م�شتمر يف الجتاهني)4)(. 
بالعمليات  ا�شرتجاعها  وحتى  تثّبتها  منذ  متّر  الذكريات  اأن  النف�ض  علماء  راأى  وقد 

التالية: التثّبت، واحلفظ، والتذّكر وحتديد الذكرى يف الّزمان.

ولأن اجلمهورية الإ�شالمية يف اإيران كانت -اإلى حد كبري- ق�شية هذا املا�شي، 
اأن بداية العالقات  تاأكيد  عندما يتعلق الأمر بالعالقة مع دول اخلليج، فاإنه ميكننا 
ال�شودانية- الإيرانية وتعميقها مل يكن �شناعة خال�شة حلكومة الرئي�ض عمر ح�شن 
اأحمد الب�شري، »فقد بداأ هذا التحرك نحو اإيران قبل و�شول الإ�شالميني اإلى احلكم 
-(9((( بني  ما  املهدي  ال�شادق  فرتة حكومة  يف  اأر�شيته  تعزيز  ومت  ال�شودان،  يف 
9)9)(، وما زالت �شخ�شية ال�شادق املهدي، الذي زار اإيران اأكرث من مرة حتظى 
موقفه  عن  احلديث  من  الرغم  وعلى  الإيرانية.  ال�شيا�شية  الأو�شاط  يف  بالحرتام 
املحايد من احلرب العراقية– الإيرانية، فاإن الإيرانيني يزعمون اأنه كان موؤيًدا لهم 
يف هذه احلرب، وتقديرًا له جرى الإفراج عن ع�شرات الأ�شرى ال�شودانيني، الذين 
العراق يف زمن  اإلى جانب  للقتال  اأُر�شلوا  العراق، وكانوا قد  اأُ�شروا على اجلبهة مع 
اأبو  �شليمان  ح�شني  الدكتور  خارجيته  وزير  اأن  –وقتها-  معلومًا  وكان  منريي«)))(. 
�شالح يقف على النقي�ض منه، ومل يخف تاأييده للعراق �شد اإيران. ولكن »ومهما يكن 
من �شاأن موقف ال�شودان من احلرب، فقد اأغ�شبت زيارات ال�شادق املهدي لطهران، 

وخطورة، فهو ما فتئ يتحّول اإلى م�شدر اإلهام اأو اإلى خ�شم اأ�شا�شّي لأجيال من الفال�شفة واملفّكرين، من �شارتر اإلى دريدا، ومن اأدورنو 
اإلى هابرما�ض، ولي�ض من قبيل ال�شدفة اأّنه قد ُترجم اإلى اأكرث من ع�شرين لغة يف العامل. وعلى الرغم من مرور ما يزيد على ثالثني عامًا 
على موت هيدغر )9)))-))9)(، فاإّن �شوؤاله عن معنى الكينونة ما زال ُيطرح يف ن�شارته الأولى وبحما�شة مثرية. اإّن ت�شاوؤلت هيدغر 
وبحوثه عن زمانية الكائن يف العامل بعامة، وماهية العقل الإن�شاين وتاريخ احلقيقة الذي ي�شتند اإليه وه�شا�شة ت�شّوراتنا عن الإن�شانية، 
واأزمة حداثة التنوير، والتبا�ض جوهر التقنية النابع من ت�شّور خطري وغام�ض للعالقة بالكائن، وان�شحاب اآداب التاأّله من اأفق الإن�شانية 
احلالية، واخلطر املحدق يف بيئة العامل... هي اليوم اأطرف واأقوى ما متتلكه الفل�شفة املعا�شرة من اأدوات تفكري يف م�شاكلها ويف م�شتقبلها.

)4)( املرجع ال�سابق.

)))( فاطمة، ال�سمادي، تقرير »ال�سودان واإيران: تبعات انهيار التحالف«، مركز اجلزيرة للدرا�سات، الثنني، )) �سبتمرب )اأيلول( 4)0)، 
على الرابط التايل:

 http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/09/201491872725827223.html
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العراقي-  النزاع  اأو منحازًا يف  اإذا كان حمايدًا  النظر عما  الدول اخلليجية، بغ�ّض 
الإيراين؛ فلقد كانت دول اخلليج العربية ملقية بثقلها وراء العراق اآنذاك«)))(. 

وجتدر الإ�شارة اإلى اأن تلك العالقة اخلا�شة بني املهدي واإيران كانت -فيما بعد- 
�شببًا يف اأزمة دبلوما�شية بني طهران واخلرطوم؛ حينما اأزاح الب�شري حكومة املهدي 
ا�شتدعاء  اإلى حد  قادت   ،(9(9 يونيو )حزيران( عام  الثالثني من  ال�شلطة يف  عن 
ال�شفراء، قبل اأن ت�شتقيم وتبداأ يف التطور لحقًا، واإلى درجة ولدت ال�شكوك، وزاحمت 

ملف العالقات اخلارجية ال�شودانية بالكثري من ال�شبهات والتهامات واملحاكمات. 

كثيفة  ق�شايا  وتدافعت  ذلك احلني،  منذ  كثرية حدثت  متغريات  اأن  �شك  ول 
يف ال�شودان، ووقعت اأزمات وحروب مدمرة يف منطقة اخلليج خ�شو�شًا، كان لإيران 
فل�شطني  وق�شية  الأو�شط  ال�شرق  �شراعات  وتفاقمت  فيها،  الأ�شد  ن�شيب  والعراق 
جديدة.  بتعقيدات  العربي«  بـ»الربيع  ُي�شمى  ما  انتفا�شات  واأردفتها  عامة،  ب�شورة 
ال�سيا�سية  اأوجدت معادلت جديدة يف اخلريطة  التي  اأنه بعد »عا�سفة احلزم«،  اإل 
العربية، اأ�شبحت العالقات ال�شودانية- اخلليجية تاأخذ بعدًا اآخر، اأُ�شِقَطت فيه كل 
حتت  املن�شوية  الأطراف  خيارات  وتوحدت  التحفظات،  وُرفعت  املا�شي،  هواج�ض 
ي�شرُي  اجلميع  اأن  اإلى  العالقات  هذه  خلريطة  الفاح�شة  القراءات  وُت�شري  لوائها. 
يحظى  ملف اخلرطوم  �شار  بل  الروابط،  وتوطيد  التعاون  اجتاه  نحو  حثيثة  بخطى 

بكثري من الهتمام والأولويات يف العوا�شم اخلليجية.

راهن العالقات

ل يف عاملنا قناعات بـ»اأن اللحظة الآنية �شتطغى دومًا على املا�شي حتى لو  َتت�شكَّ
كان قريبًا«)))(. لهذا، َمثََّل راهن العالقة بني ال�شودان ودول اخلليج، مو�شوعًا لأحاديث 
واأقا�شي�ض كثرية تلونت خمرجاتها بلون ُكتَّاِبها. على الرغم من اأن غالبها؛ باأبعاده 

)))( املرجع ال�سابق.

)))( توم، ت�شاتفيلد، »كيف نتعامل مع الرتاكم الهائل للمعلومات على الإنرتنت؟«، بي بي �شي، عربي، )) يونيو )حزيران( ))0)، على 
الرابط املخت�سر التايل:

http://cutt.us/10N8 
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الإيجابية وال�شلبية، مل ياأت من فراغ، واإمنا تاأتى من جدية الت�شاوؤل حول ما ا�شتجد 
فيها واأحدث هذا التحول الكبري؛ بني ما كان من اأمرها اإلى وقت قريب، وبني ما اآلت 
بني  املمكنة  املقارنات  لتبحث عن  –كثريها-  بل جاءت  »عا�سفة احلزم«،  بعد  اإليه 
�شل�شلة النتائج الإيجابية، التي مت التو�شل اإليها مب�شاركة ال�شودان الع�شكرية الفاعلة، 
وبني بع�ض احلالت العربية املماثلة، والتي انخرطت ب�شكل فاتر، وترددت يف اأن تفعل 
ما فعله ال�شودان من انخراط ن�شط يف املجهود احلربي يف اجلو وعلى الأر�ض. واليقني 

اأن قوة عالقات الراهن تنعك�ض اإيجابًا على م�شارات م�شتقبل هذه العالقات.

الذي  الأمر  احلزم«،  لـ»عا�شفة  لالن�شمام  �شباقًا  بالفعل  ال�شودان  كان  لقد 
اأحدث نقلة نوعية يف العالقة مع دول اخلليج عمومًا، ومع اململكة العربية ال�شعودية 
خ�شو�شًا، اإذ طغى الهتمام الر�شمي وال�شعبي باأر�ض احلرمني ال�شريفني، واخلطر 
الذي يتهدد اململكة من متدد النفوذ الإيراين، على ما عداه من اهتمامات، مبا يف 
ذلك »عودة ال�شرعية« يف اليمن. وعندما اأعلنت اخلرطوم امل�شاركة، جاء بيان اجلي�ض 
ال�شوداين، يف اإعالن م�شور: »اإن امل�شاركة يف عمليات عا�شفة احلزم تاأتي من منطلق 
امل�شوؤولية الإ�شالمية حلماية اأر�ض احلرمني ال�شريفني، والدين والعقيدة«، واأعلن اأن 
»م�شاركة ال�شودان بقوة ومنعة وعزة يف هذه العمليات، لتبقى ال�شعودية اآمنة م�شتقرة، 
بلدًا حرامًا«)))(. وهذا موقف اأجمعت عليه القوى الفاعلة يف ال�سودان بال ا�ستثناء، 
ودول اخلليج،  ال�شعودية  اأكرث من  �شعت لالقرتاب  اأن اخلرطوم  راأى مراقبون  فيما 
اإيران، التي كانت  يف مقابل مزيد من التباعد عن حلفائها القدامى، وعلى راأ�شهم 
العالقة معها -وفق كثري من ال�شيا�شيني ال�شودانيني- عبئًا على اخلرطوم، بل كانت 
اقت�شادّيًا.  عليه  وال�شغط  �شيا�شّيًا  وعزلته  ال�شودان  ح�شار  ا�شتمرار  اأ�شباب  اأحد 
فجاء التحول يف املوقف ال�شوداين من ال�شراع يف اليمن، ويف غريها من بوؤر ال�شراع 
ي�شميه  ما  وفق  ال�شعودية،  ل�شالح  الأو�شط،  ال�شرق  يف  جبهة  من  اأكرث  يف  املحتدم 
البع�ض بـ»التكيُّف املِرن« مع املتغريات يف موازين القوى يف املنطقة، وهو تكيُّف –كما 

اأ�سلفنا– قد وجد تاأييدًا منقطع النظري من جميع القوى ال�شيا�شية ال�شودانية)9)(.

)))( انظر: »ملاذا �شاركت ال�شودان بالتحديد يف عا�شفة احلزم؟«، نون بو�شت، )) مار�ض )اآذار( ))0)، على الرابط التايل:
 http://www.noonpost.net/content/6011

)9)( انظر: »�شوؤون خليجية«، على الرابط التايل:
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اأبدًا  اأن العالقات ال�شودانية- اخلليجية مل تكن  اإن ما ينبغي التذكري به، هو 
ذات ُبعٍد واحد، اأو هي مت�شاوية يف خطوط التالقي بني اخلرطوم والعوا�شم اخلليجية 
بعد  واأبوظبي  والريا�ض  الكويت  مع  م�شاراتها  يف  تاأرجحت  قد  كانت  فاإذا  املختلفة؛ 
غزو العراق للكويت، وب�شبب العالقة مع اإيران و�شبهة التوا�شل مع جماعات الإ�شالم 
وم�سقط.  واملنامة  الدوحة  مع  متطورة  بل  جدًا،  م�ستقرة  ظلت  اأنها  اإل  ال�سيا�سي، 
م جملة املواقف ال�شودانية، عادت قوية مع الكويت، وتطورت مرة اأخرى مع  وبعد َتَفهُّ
اأبوظبي، وتفاعلت ب�شورة اأجدى مع الريا�ض. وقد �شهدت حتوًل ملحوظًا مع تدخل 
دولة قطر كو�شيط يف اأزمات ال�شودان، التي ظلت »تتحرك بهمة عالية يف و�شاطتها. 
يف اأزمة دارفور«)0)(. ول تزال متار�ض دورًا يف اإعادة البناء وال�شتقرار يف دارفور عرب 

»بنك الإعمار«.

يف  الثقة  اإعادة  »يف  جنحت  التي  ال�سودانية،  للدبلوما�سية  هذا  يح�سب  وقد 
والإمارات،  ال�شعودية  وبالأخ�ض  ال�شت،  التعاون اخلليجي  العالقات مع دول جمل�ض 
من خالل الزيارات املتعددة، التي مت فيها تاأكيد اأزلية تلك العالقات، وتبديد اللب�ض 
التي  البالغة  فاحلفاوة  املا�شية«)))(.  الفرتة  خالل  الثنائية  العالقات  اعرتى  الذي 
اأ�شقائهم الإماراتيني، مثل دول اخلليج كافة، �شواء كان  يحظى بها ال�شودانيون من 
ذلك على م�شتوى امل�شوؤولني، اأو م�شتوى املواطنني، تدل على اأن الإمارات ت�شعى اإلى 
اأحد  لي�شبح  واعد  ال�شودان  م�شتقبل  اأن  وخ�شو�شًا  ال�شودان،  مع  عالقاتها  ترتيب 
ال�شنوات  اأنه يحتاج على مدى  اإلى  بالإ�شافة  التنمية،  اأفريقيا على �شعيد  اأهم دول 
القادمة اإلى تطوير البنى التحتية، التي تعترب عاماًل مهمًا يف ا�شتقطاب ال�شتثمارات 
م�شاريع  لتنفيذ  �شيحتاج  امل�شاحة  ممتد  بلد  فهو  الأموال،  روؤو�ض  وتدفق  اخلارجية 
البنية التحتية وحدها اإلى مليارات الدولرات، وهذا جمال خ�شب لكي تخو�ض فيه 

 http://klmty.net/444302

الرابط  الأول( 0)0)، على  ) دي�سمرب )كانون  »البيان«،  العربية«، �شحيفة  ال�شودانية-  العالقات  »م�شتقبل  اإبراهيم علي،  )0)( حيدر، 
املخت�سر التايل:

 http://cutt.us/o1nS

)))( عبا�ض، حممد �شالح عبا�ض، »احلقائق اجلديدة: اخرتاقات كبرية للدبلوما�شية ال�شودانية و�شط الدول املوؤثرة والتكتالت املهمة يف 
العامل رغم التحديات املهولة.. انفراج العالقات اخلارجية«، خدمة )smc(، )) فرباير )�شباط( ))0)، على الرابط التايل:

 http://www.alyoumaltali.com
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روؤو�ض الأموال الإماراتية. وي�شاف اإلى ذلك، اأن رقعة الأرا�شي ال�شاحلة للزراعة يف 
ال�سودان وا�سعة، واملياه الالزمة للزراعة متوافرة )))( .

يجب، ونحن نتحدث عن ال�شتثمار، »تاأكيد اأن نوعية ال�شتثمار هي التي ت�شهم 
يف متتني العالقة، خ�شو�شًا حني تكون هناك �شواهد ميكن الرجوع اإليها)...( ويوحي 
تد�شني موؤمتر املانحني بالكويت مبوؤ�شرات اإيجابية يف اإطار العالقات والتنمية. وعلى 
التعاون  يف  �شابقة  جتربة  من  تفيد  قد  ولكن  نف�شه،  يعيد  ل  التاريخ  اأن  من  الرغم 
امل�شرتك خالل ثمانينيات القرن املا�شي)...( ويكت�شب املوؤمتر اأهمية ق�شوى يف بعث 
ال�شودانية- العربية وبالتحديد اخلليجية، لي�ض على ال�شعيد القت�شادي  العالقات 
طوياًل،  ا�شتمرت  وح�شا�شية  جفوة  املوؤمتر  ك�شر  فقد  الأ�شعدة.  كل  على  بل  فقط، 
فاحتة  املوؤمتر  يعترب  هنا  ومن  عام)99))...(  للكويت  العراق  منذ غزو  وبالتحديد 
�شرق  وبلدات  مدن  �شهدت  وقد  املنطقة«)))(.  جممل  يف  �شودانية  لعالقة  جديدة 
ال�شودان الكثري من ثمار هذا املوؤمتر، والدعم الكويتي املبا�شر مل�شاريع الإعمار والبنى 

التحتية والتنمية، املتعدية للراهن اإلى امل�شتقبل.

وحيويًا  »بعدًا جديدًا  ال�شعودي– ال�سوداين  التقارب  يك�شف  اآخر،  من جانب 
العمق  بتاأكيد  عبدالعزيز،  بن  �شلمان  امللك  عهد  يف  للمملكة  اخلارجية  لل�شيا�شة 
الأفريقي والإ�شالمي وال�شني العربي، يف اإطار حزمة من التعاون الن�شط ال�شرتاتيجي 
فهناك  اخلارجية)...(  التهديدات  مواجهة  يف  والقت�شادي  وال�شيا�شي  والع�شكري 
عالقات ا�شرتاتيجية وحيوية تربط ال�شعودية وال�شودان، التي اأ�شبحت عمقًا وظهريًا 
اأمنية  حتديات  اململكة  فيه  تواجه  بتوقيت  للريا�ض،  قويًا  واإ�شالميًا  وعربيًا  اأفريقيًا 
ووجودية، وتهديدات اإيرانية مت�شاعدة يف اليمن و�شوريا والعراق«)4)(. فال�سودان ُيعدُّ 
بالقرن  الإيراين  النفوذ  لل�شعودية يقل�ض  وتاأمني دعمه  ا�شرتاتيجي مهم،  ذا »موقع 

)))( نفي�شة، حممد احل�شن، »العالقات ال�شودانية- الإماراتية... قفزة نوعية«، �شحيفة »الروؤية« الإلكرتونية، الأحد )) فرباير )�شباط( 
))0)، على الرابط املخت�شر التايل:

 http://cutt.us/NrcD8

)))( املرجع ال�سابق.

الثاين(  نوفمرب )ت�شرين   4 �شوؤون خليجية،  واقت�شادًي«،  وع�شكرًيا  ا�شرتاتيجًيا  )ال�سعودي– ال�شوداين(  التقارب  »اأ�سباب  انظر:   )(4(
.(0((
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اأربع  بلغت  التي  ال�شودانية  ال�شعودية-  القمم  كثافة  يف�شر  مما  وحميطه،  الأفريقي 
القوات الربية  تلعب  اأ�شهر، منذ بدء عا�شفة احلزم)...( حيث  زيارات خالل �شتة 
ال�شودانية دوًرا قاباًل للنمو والتطور يف اليمن، بح�شب تطور املعارك وتطبيع الأو�شاع 
الأمنية«)))(. وهناك ر�شًا عميق لدى الطرفني باأن ما حتقق يكافئ التوقعات املر�شودة 

يف الريا�ص واخلرطوم.

احلزم«  »عا�شفة  يف  ال�شودانية  امل�شاركة  اأن  يف  �شك  من  ما  اأنه  تاأكيد  ويلزم 
كانت مبادرة وطنية خال�شة، عك�شت، فيما عك�شت، توجهًا ظل يتنامى ب�شرعة بني 
قيادة  �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك  جاللة  تويل  بعد  والريا�ض  اخلرطوم 
ا�شت�شفتها اخلرطوم  التي  املت�شاحلة،  الإيجابية  لالإ�شارات  وكان  ال�شعودية.  الدولة 
من جملة مواقفه وتوجهاته، والتي تزامنت مع متلمل القيادة ال�شودانية من حماولت 
الوا�شح  وال�شتغالل  ال�شودانية،  املحلية  الأو�شاط  بع�ض  يف  املتنامية  الت�شيع  ن�شر 
لت�شرفاتها  وكانت  اإيران.  ِقبل  من  البالد  يف  الجتماعية  اله�شا�شة  حالت  لبع�ض 
فعمدت  وطهران.  اخلرطوم  بني  التوتر  زيادة  يف  املقدرة  م�ساهمتها  الإقليمية 
ال�شلطات ال�شودانية، يف احلالة الأولى، اإلى اإغالق كل املوؤ�ش�شات الثقافية واملدار�ض 
الإيرانية يف البالد. ويف احلالة الثانية، اغتنمت حادثة اعتداء املواطنيني الإيرانيني 
على مقر ال�شفارة والقن�شلية ال�شعودية يف كل من طهران وم�شهد، ف�شارعت بقطع 
ال�شودانية من طهران، والطلب  الدبلوما�شية  البعثة  الدبلوما�شية، و�شحب  العالقات 

اإلى الدبلوما�شيني الإيرانيني مبغادرة ال�شودان)))(.

اإن هذا املوقف ال�شيا�شي والدبلوما�شي الداعم لل�شعودية، نظرت اإليه الريا�ض 
ال�سودان  بني  ويربط  ربط  الذي  احلقيقي،  ال�سرتاتيجي  العمق  تعك�ص  باإيجابية 
الثقايف،  اأم  ال�شيا�شي،  منها  �شواء  كافة،  امل�شتويات  وعلى  التاريخ،  مّر  واململكة على 
اأم القت�شادي، اأم الجتماعي، اأم الأمني. وهذا الأخري الذي بات يفر�ض نف�شه بقوة 

)))( املرجع ال�سابق.

)))( اأثارت هذه اخلطوة بع�ض الت�شاوؤلت يف ال�شارع ال�شيا�شي ال�شوداين عن مدى جدواها لل�شودان وال�شعودية، وراأى قطاع من املثقفني 
لل�شودان  امل�شتقبلية  ال�شيا�شية  التدابري  حتتاج  فقد  معاوية،  �شعرة  على  الإبقاء  تقت�شي  كانت  امل�شلحة  واأن  تعجاًل،  فيها  اأن  ال�شودانيني 

وللتحالف ملثل �شعرة ال�شلة هذه.
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على الراهن، بالنظر اإلى كثافة التحديات، وتعاظم قوة اجلماعات املتطرفة يف اليمن 
والعراق و�شوريا وليبيا، اأو غطر�شة وجترب قوى اإقليمية تو�شعية، جعل البلدين يقرتبان 
اأ�شرع واأكرث واأعمق من اأي وقت م�شى، ا�شتعدادًا للوقوف معًا  من بع�شهما ب�شورة 

دائمًا �شد الأجندات الأجنبية املهددة لأمن و�شالمة وا�شتقرار املنطقة.

التي قال بها في�شل بن معال،  اقت�شابها،  اإ�شارة مهمة؛ على  فاإنها  وبالقطع، 
اهتمامًا  يويل  بن عبدالعزيز  �شلمان  امللك  »اأن  ال�شعودي يف اخلرطوم، من  ال�شفري 
�سبق  فقد  العربية«)))(.  العربية-  للعالقات  مثاًل  لت�سبح  ال�سودان،  مع  بالعالقات 
التفاق  التحديات، و»مت  العالقات ومواجهة  تعزيز هذه  وال�شودان  اململكة  اأكدت  اأن 
على تقوية وتنمية ال�شتثمارات ال�شعودية يف ال�شودان، وذلك لإجناح املبادرة، التي 
من  الب�شري  عمر  الرئي�ض  ويتبناها  عبدالعزيز،  بن  عبداهلل  الراحل  امللك  ابتدرها 
اأجل توفري الغذاء للوطن العربي، معربًا عن تطلعه اإلى ا�شتمرار الدعم بني اجلميع 
ُي�شدر  التي  الرثوة احليوانية،  وُيعترب جمال  والدولية«)))(.  الإقليمية  املحافل  يف كل 
قطاع  »وي�شغل  العربي،  الغذائي  لالأمن  ومكماًل  مهمًا  جزءًا  ال�شعودية،  اإلى  اأكرثها 
الرثوة احليوانية مكانة مرموقة عامليًا، حيث يعترب ال�شودان من اأغنى الدول العربية 
والأفريقية بالرثوة احليوانية«)9)(، اإذ تقدر فيه اأعداد حيوانات الغذاء بحوايل )0))( 
مليونًا، مُتثل الأبقار فيها اأكرث من )0)( مليونًا، وحوايل )0)( مليون راأ�ض من الأغنام، 
وقرابة )40( مليون راأ�ض ماعز، واأكرث من ))( ماليني راأ�ض من الإبل، واأعداد كثرية 
جدًا من الغزلن وغريها من حيوانات احلياة الربية ال�شاحلة لال�شتهالك الب�شري، 

اإ�شافة اإلى حوايل ))( ماليني من اخليول.

يوم  التايل«،  »اليوم  العربية«، �سحيفة  العربية-  للعالقات  مثاًل  ال�سعودية  ال�سودانية-  العالقات  يدعو جلعل  �سلمان  »امللك  انظر:   )(((
الثنني ) يونيو )حزيران( ))0)، على الرابط التايل:

 http://almshaheer.com/article-2062488#

)))( انظر: »اململكة وال�شودان يوؤكدان على تعزيز العالقات ومواجهة التحديات«، موقع النيلني، 9 يونيو )حزيران( ))0)، على الرابط 
التايل: 

http://www.alnilin.com/12785049.htm 

)9)( �شالح، اإبراهيم، »م�شتقبل العالقات ال�شودانية- ال�شعودية.. الفوائد واخل�شائر«، موقع تريا تيوب«، )) يناير )كانون الثاين( ))0)، 
على الرابط التايل:

 http://www.tetube.net/46695 
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لقد اأدركت القيادة يف البلدين اأنهما يعي�شان يف عامل �شريع التحولت، ويتجه 
نحو تعدد التحالفات؛ واإن مل يكن هو كذلك الآن، وُيعول فيه على التكتالت املن�شجمة 
التي  جهة،  من  �شعوبها  لتطلعات  ال�شتجابة  على  القادرة  واملتكاملة،  واملتجان�شة 
اأخرى،  العاملية من جهة  ال�شيا�شية والقت�شادية  الهزات  ال�شمود يف وجه  باإمكانها 
الكربى  العامل؛  دول  كل  على  واقت�شاديًا  �شيا�شيًا  وا�شحة  تداعياتها  تبدو  والتي 
اإلى جانب  اأن ي�شطف ال�شودان  منها وال�شغرى. ففي مثل هذه الظروف كان ل بد 
ال�شعودية �شيا�شيًا وع�شكريًا. وقد ُترجمت خطوات هذا ال�شطفاف الأولى يف اجلانب 
اإليه-  الإ�شارة  تقدمت  -كما  قطعها  ثم  طهران  مع  العالقات  بتقلي�ض  ال�شيا�شي 
واأُ�شفعت ثانية باملوقف الفوري من »عا�شفة احلزم«، وال�شتجابة ال�شريعة مب�شاركة 
الطريان ال�شوداين يف احلملة العربية ل�شرتداد ال�شرعية يف اليمن بقيادة ال�شعودية. 
كان  اليمن،  اإلى  برية  قوات  اإر�شال  العا�شفة  يف  احللفاء  من  اململكة  طلبت  وعندما 
اإلى  ال�شودانية  اأوائل امل�شتجيبني، وبعث جتريدات من القوات امل�شلحة  ال�شودان من 
القتالية  واملدرعات  واملدفعية  الدبابات  وجنود  �شباط  من  ت�شكيالت  قوامها  عدن، 

والطائرات احلربيّة.

يف الجتاه املقابل، فاإن اململكة العربية ال�شعودية، ودول اخلليج الأخرى، ثمنت 
عاليًا للقيادة ال�شودانية هذا الدعم املتميز لل�شرعية يف اليمن، وامل�شاهمة الفاعلة يف 
احلفاظ على اأمنها وا�شتقرارها وا�شتكمال وحدتها الرتابية، فيما كان هناك اإجماع 
خليجي على دعم اأخوي لل�شودان، ُقِدَم قبل امل�شاركة وبعدها. فكانت هذه املواقف من 
اجلانبني جمتمعة تعزيزًا ملحفوظات الأر�شيف ال�شيا�شي الإيجابي للجانبني، وتوثيقًا 
لتطلعات �شعوب الطرفني يف ال�شودان واخلليج، التي تختزن ذاكرتها اجلمعية �شورًا 
الال  املتبادل  الدعم  حالت  الدوام  على  رفدتها  الأخوة،  وو�شائج  روابط  من  زاهية 
م�شروط �شيا�شيًا واقت�شاديًا بني القادة، واأكدتها امل�شاركات ال�شعبية امليدانية؛ جنبًا 

اإلى جنب، يف كل الق�شايا املقد�شة بالن�شبة للطرفني يف ال�شودان واخلليج.

ويف جانب العالقات الدبلوما�شية، ل بد من الرتكيز هنا على اأن قرار احلكومة 
اخلارجية،  ل�شيا�شاتها  جذريًا  حتوًل  َمثََّل  قد  اإيران  مع  العالقات  قطع  ال�شودانية 
مالمح  القرار  هذا  ويعك�ض  اخلليج،  ودول  ال�شعودية  جتاه  »لنواياها  جديًا  وتاأكيدًا 
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برفع  �شلمان  امللك  من  وعد  على  ح�شل  قد  ال�شودان،  وكان  القادمة)...(  املرحلة 
�شندوق  باإن�شاء  اململكة  وعدت  كما  دوليًا)...(  ال�شودان  على  املفرو�شة  العقوبات 
حتى  الغذاء  جمالت  يف  خا�شة  بال�شودان،  لال�شتثمار  ال�شعودية  ال�شركات  لتحفيز 
يكون �شلة غذاء العامل العربي«)0)(. وينبغي تاأكيد اأنه »يف الوقت الذي ل تزال اأ�سداء 
القطيعة املفاجئة مع اإيران م�شتمرة وتت�شدر عناوين ال�شحف ال�شودانية والإيرانية، 
وتت�شع  مرونتها،  وتزداد  متقدمة،  قفزات  ال�شعودية  ال�شودانية-  العالقات  حتقق 
دائرتها يومًا بعد يوم. ولكن من املبكر احلكم على جممل جناحاتها وانعكا�شاتها على 
امل�شهد الداخلي ال�شوداين، واأثرها على ال�شراع اخلليجي- الإيراين، فاأمامنا مت�شع 
من الوقت لتظهر على ال�شطح نتائج هذه العالقة ومعرفة حجم احلجارة، التي رمت 

يف املياه الراكدة«)))(. 

ثوابت المستقبل

اأن  ميكن  �شيء  من  هناك  كان  واإذا  امل�شتقبل،  ثوابت  اإلى  نافذتنا  هي  الروؤيا 
يتعلمه الإن�شان من املوؤ�ش�شات الناجحة يف عاملنا املعا�شر، فهو �شعيها اإلى امل�شتقبل 
يف  باجلراأة  التحلي  على  قدرتها  جانب  اإلى  اخليال،  من  قليل  وغري  الروؤيا،  بهذه 
الأجيال  من  م�شاعدة  مع  ما،  يوما  بحيث  الإمكان  حافة  اإلى  امل�شتقبلية  الروؤى  دفع 
اجلديدة من املبدعني وامل�شتك�شفني، ميكن لهذه الروؤيا امل�شتقبلية اأن ت�شبح حقيقة 
واقعة. ونحن ننظر من خالل ما يحدث اليوم من تطور مت�شارع للعالقات ال�شودانية- 
ميكن  العالقات  هذه  م�شار  يف  اجلدي  التحول  هذا  اأن  نتذكر  اأن  ينبغي  اخلليجية، 
التحكم يف  روؤيا، وبكيفيات ميكن  اإذا �شاحبته  للم�شتقبل امل�شرتك،  اأن يكون �شانعًا 
وجهتها خدمة لل�شالح العام ل�شعوب الطرفني، ولالأمة العربية والإ�شالمية، فيما بعد 

حدود اخل�شو�شيات املبا�شرة للجانبني.

)0)( �شمري، الربيعي، »ال�شودان الالعب الأكرب على احل�شان ال�شعودي«، وكالة �شكاي بر�ض، )) يناير )كانون الثاين( ))0)، على الرابط 
التايل:

 http://skypressiq.net/11533--.html

)))( حممد بحر الدين اإدري�ض، »عودة العالقات بني ال�شودان وال�شعودية- دللت وحتديات«، موقع »�شودانايل«، 0) يناير )كانون الثاين( 
))0)، على الرابط املخت�شر التايل:

http://cutt.us/4EpXX
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حركة  ُتعترب  الراهنة،  اأو�شاعنا  جملة  به  ُنقاي�ض  الذي  الزمن،  فل�شفة  ففي 
الت�شامن ال�شوداين– اخلليجي احلالية هي العتقاد باأن احلا�سر فقط هو املوجود 
و�شره،  بخريه  ولَّى  قد  املا�شي  واأن  احل�شور،  هذا  نتيجة  به  منفعلون  ونحن  بيننا، 
وامل�شتقبل هو ت�شور خيايل غري واقعي؛ ن�شت�شرفه فقط مبا منلك من اأدوات توقع غري 
معيارية، ومتغريات ل ن�شتطيع التحكم يف اجتاهاتها. وقد ل تكون لنا قدرة ادعاء، اأو 
تكهن، مثل بع�ض ال�شخ�شيات الدينية واحلكماء والعرافني، الذين يزعمون روؤية ما 
يف امل�شتقبل، اإذ تعترب الأديان امل�شتقبل عندما تتناول ق�شايا مثل البعث، اأو احلياة بعد 
املوت، والإميان بالآخرة، الذي يركز على درا�شة ما هي نهاية الوقت، وكيف �شتكون 
املتاأتية من  نهاية العامل)))(، ولكننا باملقابل جنتهد يف مراكمة الأ�شباب املو�شوعية 
التي  والتاآزر،  التعاون  ا�شتمرار  على  الأطراف  وتواثق  الإجناز  وفعل  العمل  خطوات 

اأوجدتها حتالفات »عا�شفة احلزم«، واملوحية بالتفاوؤل باأن امل�شتقبل �شيكون اأف�شل.

الأديان  روؤية  من  ذكره  تقدم  ما  بني  اَثلة،  مُمَ اأو  تطابق،  هناك  يكون  ل  رمبا 
وبني تقديرات وترتيبات ال�شيا�شة، التي نحن ب�شدد النظر يف تقوميها، ولكن اجلهود 
والتي  الراهن،  هذا  ملُْقِعَدات  والعابرة  الراهن،  عالقات  جلدوى  القا�شدة  املنظمة 
الع�شكري  التحالف  بعدها  من  �شكلت  والتي  العربي،  التحالف  يف  لالنخراط  قادت 
ل �شور املالمح الكلية  الإ�شالمي، هي التي ُت�شاعدنا على بع�ض التكهن، اأو توقع َت�َشكُّ
للم�شتقبل. اإذ اإنها قد تو�شلنا اإلى حقائق ُت�شتمد من املالحظات والقراءات املرافقة 
لتطور الأحداث املف�شية لهذه التحولت املهمة يف احلا�شر، التي تدعونا اإلى الطمئنان 

اإلى م�شريتها القا�شدة اإلى كمال الطموحات.

نعم، فمثلما مت اكت�شاف امل�شتقبل من خالل عديد من احلركات الفنية والأنواع 
والقت�شادية  ال�شيا�شية  العالقات  باجتاهات  التكهن  ميكن  الإبداعية،  الثقافية 
ر.  والجتماعية من عمل جماعي منظم، واإن بداأ ع�شكريًا وقتاليًا يف وجهه املُ�ْشَتْح�شَ
فنية، مبا  و�شيلة  كل  الع�شرين  القرن  بداية  امل�شتقبلية يف  الفن  بحثت حركة  ومثلما 
الطهي،  فن  وحتى  والعمارة،  واملو�شيقى  وامل�شرح  وال�شعر  والنحت  الر�شم  ذلك  يف 

)((( Hastings, J., Selbie, J. A., & Gray, L. H. (1908). Encyclopædia of religion and ethics. Edinburgh: 
T. & T. Clark. Page 335–337. 
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الع�شكرية  باأبعاده  ال�شيا�شي  الفعل  فاإن  امل�شتقبلية،  روادها  ونوازع  ح�شورها  لتوؤكد 
ل م�شتقباًل من نوع اآخر اأكرث ح�شورًا يف حياة النا�ض من اأحالم  احلرجة ميكن اأن ُي�شكِّ
اأفكار املا�شي، خ�شو�شًا  ُبْغ�ٌض عاطفٌي لكل  الفنانني. ورمبا لهذا، كان للم�شتقبليني 
ال�شرعة والتكنولوجيا  ال�شيا�شية والفنية. وبدًل من ذلك، فاإنهم تبنوا حب  التقاليد 
ُت�شارك  امل�شتقبلية  املو�شيقى  اإن  اإذ  ذلك،  كل  من  ال�شيا�شة  فاأفادت  واحلركة)))(. 
واملن�شوجات،  ال�شناعي،  الت�شميم  املطاف  نهاية  يف  لت�شمن  بالإدراج،  الإ�شادة  يف 
والهند�سة املعمارية)4)(. وقد تو�سعت الدرا�سات امل�ستقبلية لت�سمل، بجانب املجالت 

الفنية، الثقافة والجتماع والقت�شاد وال�شيا�شة والتقديرات ال�شرتاتيجية.

»اإثر التحولت الأخرية احلا�شلة  جاء يف مقال »الفن لأجل الراهن العربي«: 
يف املجتمعات العربية، وما اأفرزته من نتائج اإ�شكالية انعك�شت على جميع دول العامل، 
�شار من الطبيعي اأن تتحول الأنظار من كل حدب و�شوب نحو الإن�شان العربي، ولكن 
هذه املرة للبحث يف ح�شاراته وفنونه. الأمر الذي جعلنا نتلم�ض الكثري من املالمح 
واأعمال فنانني عامليني وعرب  ال�شرق الأو�شط، يف لوحات  واملعطيات امل�شتوحاة من 
قرروا اأن يك�سفوا اجلوانب الإيجابية واجلماليات لوجوهنا العربية والإ�سالمية«)))(، 
العربي  الراهن، والنظر  العاملي لقراءة  الفهم  التوافق بني  يف ذلك تعبري دقيق عن 
لهذا الراهن، وكيف ميكن اأن ننفذ منهما للتحكم يف م�شتقبل العالقات ال�شودانية– 

اخلليجية؟

اإن الدرا�شات امل�شتقبلية، اأو علم امل�شتقبل، هي العلم والفن واملمار�شة، الذي 
ميكننا من افرتا�ض الفر�ض امل�شتقبلية املمكنة، اإذ يوؤكد املمار�شون املحدثون اأهمية 
اأو  دولة عربية،  لكل  يكون  اأن  من  وبدًل  الأمة،  لطاقات  وجامع  بديل  م�شتقبل  وجود 
مقابل  اخلا�ض  مل�شتقبلها  متجان�شة  ملقاربة  وا�شرتاتيجية  خطة  واحدة  اإ�شالمية، 
العام، فاإن خلق الفر�ض امل�شتقبلية املمكنة واملف�شلة للعامل العربي والإ�شالمي تتحقق 

)((( Umbro Apollonio (ed.), Futurist Manifestos, MFA Publications, 2001.

)(4( Gaddis, John Lewis (2002). The Landscape of History: How Historians Map the Past. New York: 
Oxford University Press. p. 56.

)((( Umbro Apollonio (ed.), Futurist Manifestos, MFA Publications, 2001
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ومقاي�شة  التنبوؤ  اإمكان  املفرو�شة على  املنهجية  القيود  اأخذ  التجمع، مع  مبقت�شيات 
الحتمالت بالن�شبة للبلد الواحد؛ يف حال ال�شودان، اأو دول اخلليج ال�شت، اأو التحالف 

الذي يتعدى كل الأطراف.

الوقت  بعد  امل�شرتك  حالنا  �شي�شف  ما  اأي  غدًا،  �شيحدث  ما  هو  فامل�شتقبل 
وقوانني  الوقت  هذا  وجود  ب�شبب  منه؛  مفر  ل  اأمرًا  اإليه  الو�شول  ويعترب  احلا�شر، 
اإن  امل�شتقبل.  هذا  نحو  توجهنا  وحتمية  للواقع  الوا�شحة  للطبيعة  ونظرًا  الفيزياء؛ 
وطورناها مبعدلت  عليها  اإذا حافظنا  حاليًا من عالقات جيدة،  موجود  هو  ما  كل 
�شاعدة، �شتكون موجودًة يف امل�شتقبل ب�شكل اأف�شل واأكمل مما هي عليه الآن، وميكن 
ت�شنيفها على اأنها اإما موقتة بحدود اأزمان، اأو رغبة اأجيال، وهذا يعني اأنها �شتنتهي 
الأبد  اإلى  �شتكون موجودة  اأنها  يعني  وهذا  دائمة،  اأو  بالنواجز،  عليها  نع�ض  اإذا مل 
كانا  هما؛  اخللود  ومفهوم  امل�شتقبل  فاإن  وبذا،  �شاعدة.  بوترية  عليها  حافظنا  اإذا 
وال�شيا�شة،  والعلم،  والدين،  الفل�شفة،  حقول  يف  الرئي�شة  املوا�شيع  من  يزالن،  ول 
وحتديدهما من غري اإثارة للجدل، قد ا�شتع�شى على الدوام على اأعظم العقول)))(. 
ويف الروؤية الغربية، التي ت�شتخدم املفهوم اخلطي للوقت، فاإن امل�شتقبل هو جزء من 
امل�ستقبل  الن�سبية اخلا�سة، يعترب  اأن يحدث)))(. ويف  له  واملقدر  املتوقع  الزمن  خط 
م�شتقباًل مطلقًا، اأو خمروط ال�شوء يف امل�شتقبل، وما يهمنا هنا هو كيف نتحكم يف 
اإلى الأمام، فاإما اأن نعرج  اأنه اجتاه �شاعد اإلى اأعلى وقا�شد  هذا امل�شتقبل باعتبار 

باإح�شان خياراتنا، اأو ن�شري معه باإتقان ُمنجِزنا، ويف كٍل خري.

الخاتمة 

لـ»عا�شفة  تاأييدها  ُتعلن  التي  العربية  الدول  اأوائل  من  -اإذن-  ال�شودان  كان 
احلزم« بقيادة اململكة العربية ال�شعودية لإعادة ال�شرعية يف اليمن، وتنخرط بفاعلية 
َبْعُد، »التحالف الإ�شالمي« الع�شكري،  يف ت�شكيالته وعملياته املختلفة. وتبارك، من 

)((( Broad, C.D. (1923). Scientific Thought. New York: Harcourt, Brace and Co. Vol.1 of Buddhist 
Logic, 1962, Dover: New York. 70-71.

)((( Moore, C.-L., & Yamamoto, K. (1988). Beyond words: movement observation and analysis. 
New York: Gordon and Breach. Page 57.
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الذي دعت له الريا�ض، ثم ُت�شارك بفاعلية يف مناورات »رعد ال�شمال«.

ذاته  مع  من�سجمًا  ال�سودان  جعلت  احلزم«  »عا�سفة  يف  امل�ساركة  اأن  وثبت 
وتوجهاته، ومتناغمًا بني مكوناته وقواه الجتماعية وال�شيا�شية، اإذ حدث اإجماع غري 
م�شبوق بني هذه القوى واملكونات كافة، ومبختلف انتماءاتها، ل �شيما وحدة ال�شعور 
العام باأن املعركة تعني كل ال�شودانيني ب�شورة مبا�شرة، نظرًا لتداخلهم الدميوغرايف 
العميق مع �شعوب اليمن واجلزيرة العربية، ولقربهم اجلغرايف عرب البحر الأحمر، 
وا�شرتاكهم يف كثري من تفا�شيل احلياة عرب احلقب التاريخية، ونظر اإليها كثريون 

كاأمر دين. 

ويف اجلانب الدبلوما�شي، ذهبت اخلرطوم مدى اأبعد من كل عوا�شم التحالف، 
ومتاهت مع الريا�ض اإلى حد قطع عالقاتها الدبلوما�شية مع طهران، عندما اعتدى 
مدينة  يف  اململكة  قن�شلية  واأحرقوا  طهران  يف  ال�شعودية  ال�شفارة  على  الإيرانيون 
م�شهد. وهي احلادثة التي اأثارت الكثري من القلق يف اخلليج واملنطقة، ولكن مل يتعد 
هذا القلق، يف غري الريا�ض واخلرطوم، حدود ال�شجب والإدانة والحتجاج، وا�شتدعاء 

ال�سفراء للت�ساور.

وال�شيغة  امل�شالح،  وت�شابك  للمنطقة،  ال�شيا�شية  اخلريطة  اإلى  وبالنظر 
يف  ا�شتندت  اخلرطوم  اأن  اإلى  َنخُل�ض  اأن  ميكننا  الإقليمية،  للتحالفات  اجلديدة 
اأهمية  راأ�شها الرتكيز على  للم�شاركة، يقف على  اأ�شباب كثرية ومعقدة  اإلى  قرارها 
واململكة  عمومًا؛  اخلليج  ودول  ال�شودان  بني  الأمد  طويلة  ال�شرتاتيجية  العالقات 

العربية ال�شعودية خ�شو�شًا. 

ويبقى �شوؤال امل�شتقبل، الذي يفرت�ض اأن تنعك�ض اإجابته يف ثمرة هذه العالقات 
الثقافية والجتماعية وال�شيا�شية والقت�شادية  ال�شرتاتيجية على خمتلف الأ�شعدة 
والع�شكرية والأمنية، مل�شلحة ال�شعوب واحلكومات، خ�شو�شًا اأنها عالقات تاريخية 
بالتقلبات  كثريًا  تتاأثر  ل  اأن  يجب  فاإنها  وبالتايل  الأبعاد،  مرتامية  اجلذور  عميقة 

الَعَر�شية، مثلما كان يحدث يف املا�شي القريب.


